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मेरी सिकोल 

िुमारे दोनश ेवर्ाांपूवी, मेरी नावाची 
एक लहान मुलगी वेस्ट इंडीजच्या जमैका 
बेटांवर राहात होती. ततची आई एक 
वितीगहृ चालवत अिे. ततथे घरगुती 
प्रकारची िाणावळ होती. ततथे लोक 
दीघघकाळ राहू शकत अित. मेरी नेहमी 
आईला कामात मदत करत अिे.  



मेरी आखण ततची आई जमैकातील 
िवाघत मोठे शहर ककंग्सस्टनमध्ये राहात.  

उत्तर अमेररका 

मेक्सिकोची िाडी 

अटलांटटक महािागर 

कॅररबबयन िमुद्र 

कोलंबबया 

प्रशांत महािागर 

ब्राखिल 

जमैका 

बब्रटन ततथनू हजारो मैल दरू 
अिूनही त्याकाळात जमैकावर इंग्रजांची 
ित्ता होती. बेटावरील बहुतेक कृष्णवणीय 
लोक गुलाम होते. गुलाम निलेल्या, मेरी 
आखण ततच्या आईिारख्या कृष्णवणीय 
लोकांना डॉसटर, वकील अिे व्यविाय 
करण्याच ेस्वातंत्र्य नव्हते.  

मेक्सिको 

दक्षिण अमेररका 



कप्तान क्स्मथ  
आजारी आहेत. हे 
देशील त्यांना, मेरी?  

 मेरीची आई मात्र तनयम डावलून 
डॉसटरी काम करत अिे. ततने डॉसटरीची 
अधिकृत परीिा टदली नव्हती, पण ततने 
जमैकातील जुन्याजाणत्या डॉसटरांकडून 
अनेक कौशल्ये सशकून घेतली होती. ती 
आपली और्िेिुद्धा स्वत:च बनवत अिे.  

 

लवकरच, मेरीनेही मोठे होऊन डॉसटर 
बनायच,े अिे ठरवले. ततने आपल्या 
आईला जवळून पाटहले होते आखण 
ततच्याकडून शसय तततके सशकून घेतले 
होते. ततने आपल्या बाहुलीवर डॉसटरकीचा 
अभ्याि िुरू केला.  

ठीक – लवकरच 
तुला बरं वाटू 

लागेल.  



मेरीची आणिी एक महत्त्वाकांिा 
होती: प्रवाि. ती नेहमी नकाश ेपाहून 
कुठे कुठे जायच,े या स्वपनांत दंग 
अि.े   

माि ेबाबा स्कॉटीश 
िैतनक होत.े  

ककशोर वयात मेरी आपल्या काही 
नातलगांिोबत बब्रटनला आली.  

ततला ततच्या वणाघवरून तेथील मुले 
धचडवत अित. तरीही ततला लंडन िपू 
आवडले.  

बघ, ती िरुांड्यातून 
तनघाल्यािारिी वाटते. 

नंतर मेरीने बहामा, हैती आखण सयूबा 
अशा िवघ कॅरेबबयन बेटांचा दौरा केला.  



1836 मध्ये, वयाच्या एकतीिाव्या 
वर्ी, मेरीने लग्सन केले. ततच्या पतीच े
नाव एडववन सिकोल होते. एडववनची 
तब्येत बरी निे. तो आजारी पडला की 
मेरी त्याची देिभाल करत अिे.  

एडववन हा प्रसिद्ध 
इंग्रज अॅडसमरल 
नेल्िनचा देवपुत्र 

होता.  

काही काळाने, एडववनचा मतृ्यू िाला 
आखण मेरीच्या आईचाही मतृ्यू िाला. मेरी 
वितीगहृ िांभाळू लागली. ततच ेघर आगीत 
जळाले. या िवघ प्रततकूल पररक्स्थतीतही, 
ततने कणिर राहायचा प्रयत्न केला.   

मेरी, आता 
काय करशील 

तू?  

मी नवं 
घर बांिेन.  



एव्हाना मेरी एक चांगली डॉसटर 
बनली होती. पण ततला अधिकाधिक 
सशकण्याची भूक होती. जेव्हा किी 
लष्कराच,े नौदलाच ेिजघन ततच्या घरी 
राहात, तेव्हा ती त्यांना बऱ्याच शंका 
ववचारत अिे.  

ती बंदकुीची गोळी 
कशी बाहेर काढता 

येईल?  

ततला पुन्हा प्रवाि करण्याची इच्छा 
िाली. ततचा भाऊ पनामा देशात राहात 
होता. मेरीने पनामाला जायच ेठरवले. तो 
देश किा आहे, हे ततला पाहायच ेहोते.  

चांगली काळजी घे 
वितीगहृाची.  

एकटी बाई  
चाललीय, देवा!  



त्याकाळी पनामा हे एक िोकादायक 
टठकाण होते. अनेक प्रवािी ततथनू प्रवाि 
करत.  

मेक्सिकोची  
िाडी 

सयबूा 

जमैका 

कॅरेबबयन िमुद्र 

मेक्सिको 

ग्सवाटेमाला होंडुरि 

तनकारागुआ 

प्रशांत महािागर कोलंबबया 

मेरीचा भाऊ ततथे प्रवाशांिाठी एक 
हॉटेल चालवत होता. हॉटेल म्हणजे एक 
िाणावळच होती. मेरी ततथे पोहोचली 
तेव्हा ततला िोपायला ततथे जास्तीचा 
बबछानाही नव्हता.  

पटहल्या रात्री ती आखण ततची 
मोलकरीण टेबलिाली िोपले. ततचा 
भाऊ आखण त्याचा नोकर टेबलवर 
िोपले.  

तुझ्या रिणािाठी 
आम्ही इथेच िोपतो, 

मेरी.  

उगाच आले 
इथे!  

पनामा  



मी कॉलऱ्यावर उपचार 
केलेयत, जमैकात 

लवकरच ततथे मेरीच्या कौशल्याची 
गरज पडू लागली. शहरात डॉसटर 
नव्हता. प्राणघातक कॉलरा पिरू 
लागला, तेव्हा फक्त मेरीलाच त्याच्या 
उपचारांच ेज्ञान होते. िवघजण ततच्याकड े
मदतीिाठी आखण और्िपाण्यािाठी येऊ 
लागले.  

रोग वेगाने पिरू लागला. मेरी 
अहोरात्र काम करू लागली. त्यातच ती 
स्वत:ही आजारी पडली. िुदैवान,े ती 
त्यातून लवकर बरी िाली.  

लवकर बऱ्या व्हा,  
समिेिे सिकोल. आम्हाला 

तुमची गरज आहे. ! 



शहर कॉलऱ्यापािून मुक्त िाल्यावर, 
मेरीने आपली स्वत:ची िाणावळ िुरू 
करून उदरतनवाघह चालवायचा तनणघय 
घेतला. ततला एक पडिड िालेली िोपडी 
भाड्याने समळाली. ततने ती िोपडी 
छानपैकी िजवली आखण एकाचवेळी 
पन्नाि लोकांिाठी जेवण बनवले. ततने 
त्याला बब्रटीश हॉटेल अिे नाव टदले.  

बब्रटीश हॉटेलचा चांगलाच जम 
बिला, पण मेरीने पनामा िोडण्याचा 
आखण जमैकाला परतण्याचा तनणघय 
घेतला.  

मी इथे आणिी राहू 
शकत नाही. इथे िूप 
टहिंक गोष्टी घडतात.  

तुिी आठवण     
येईल मला, ताई.  



ती जमैकाला परतली तेव्हा ततथे 
पीतज्वराची िाथ पिरली होती.  
लवकरच, मेरीच ेवितीगहृ रोग्सयांनी 
भरून गेले. मेरीला जवळच्या एका िैन्य 
सशबबरातही रुग्सणांची देिभाल करण्याची 
ववनंती करण्यात आली.   

आरोग्सयिात्याचं पत्र! ही 
मािी पटहलीच अधिकृत 

नोकरी अिेल..  

पीतज्वराचा जोर कमी होताच मेरी 
पुन्हा प्रवािाला तनघाली. ककत्येक मटहने ती 
दक्षिण अमेररकेतील एस्रीबॅनोि नावाच्या 
जागी राटहली. ततथे एक िोन्याची िाण 
होती.  

माफ करा. हे 
िोनं नाही.  

अस्िं! मला 
वाटलं की आता 
मी श्रीमंत होईन.  



मग 1854 िाली, वयाच्या 
एकोणचाळीिाव्या वर्ी, मेरीने पुन्हा 
लंडनचा प्रवाि केला.   

त्या वर्ी बब्रटन आखण फ्रान्िने 
समळून रसशयाववरुद्ध युद्ध पुकारले. 
काळ्या िमुद्राच्या ककनाऱ्यावरील 
करसमया नावाच्या िेत्रात हे युद्ध िाले.  

तेथील िैन्य सशबबरात 
कॉलरािारिे आजार ही एक भयानक 
मोठी िमस्या होती.  

युद्धापेिा जास्त िैतनक या रोगांनी 
मरत होते.  

युद्धाच्या बातम्या, 
अगदी  ताज्या! 

माझ्या पररचयातले अनेक 
िैतनक युद्धात िामील 

िालेयत. मला ततथे जाऊन 
त्यांना मदत केली पाटहजे.  



प्रसिद्ध पररचाररका (निघ) फ्लोरेन्ि 
नाइटटगेंल या ओंगळ आखण अस्वच्छ 
हॉस्पीटल िुिारण्यािाठी अगोदरच 
करसमयाला पोहोचल्या होत्या. पण ततथे 
आणिीही निघची गरज होती. मेरीने 
ततथे स्वयंिेवक बनून जाण्याचा तनणघय 
घेतला.  

मेरी आतुरतेने आपल्या मुलाितीची 
वाट पाहू लागली. पण ततला बोलावणे 
आले नाही. शवेटी ततला िांगण्यात आले 
की ततची गरज नाही. मेरीला वाटले की 
ती कृष्णवणीय अिल्यामुळे ततला 
नाकारले अिावे.  

आम्हाला आवश्यक 
िवघ निघ 

आमच्याकड ेआहेत.  

मी तर वेगळंच 
ऐकल ंहोतं.  



कदाधचत करसमया 
फंड मािी मदत 
करू शकेल.  

मेरीने करसमयाला जाण्यािाठी 
स्वत:च पैिे जमवायचा प्रयत्न केला.  

पण कुणीही ततला मदत केली नाही.  

मेरीने हार मानली नाही. ततच्याकड े
फक्त जहाजाच्या ततककटाचा िचघ 
भागवण्याइतपत पैिे होते. तरीही ततने 
जाण्याचा तनणघय घेतला. ततला आशा होती 
की ततथे पोहोचल्यावर ततला उदरतनवाघहाचा 
काही ना काही मागघ िापडलेच.  

िैतनकांना मािी 
गरज आहे. बाकी 
कशाचीच पवाघ नाही 

मला..  



तो एक दीघघ प्रवाि होता. शवेटी मेरी 
बालासलावा नावाच्या टठकाणी पोहोचली. एक 
समत्र, थॉमि ड ेिोबत ततने िैतनकांिाठी एक 
दकुान आखण िाणावळ िुरू करायच ेठरवले.  

 मी सिकोल मॅमना  
जमैकापािून  
ओळितो.   

मला उदरतनवाघह 
बतघतला पाटहजे.  

िुरुवातीला मेरीला राहाण्यािाठी 
कुठेच जागा समळाली नाही. ती 
लष्करी जहाजावर िोपू लागली 
आखण ककनाऱ्यावर जिमी 
िैतनकांची देिभाल करण्यात मदत 
करू लागली. 

एक घोट घे.  



त ेलाकूड 
िडलंय.  

पण त्याचा काहीतरी 
उपयोग होईलच.  

मेरी आखण थॉमि यांना आपले 
दकुान बांिायच ेहोते. पण त्यािाठी 
लागणारे िामान समळवणे िपू कठीण 
होते. त्यांनी अगदी बंदरात पडलेले भंगार 
िामानही वापरले. शवेटी एकदाच,े दकुान 
बांिनू िाले.   

सिकोल आखण ड े

लवकरच िैतनकांमध्ये आखण स्थातनक 
लोकांमध्ये त्यांची िाणावळ िपू लोकवप्रय 
िाली. िैतनकांिाठी होणारा अन्नपुरवठा िपू 
कमी होता. इतरही काही िाणावळी होत्या. 
पण तेथील जेवण महाग अिे. मेरीकड े
समळणारे जेवण स्वस्त आखण पौष्टीक होते.  

आज काय 
बनवलंत तुम्ही 
आमच्यािाठी?  



जेवणाबरोबरच मेरीच्या दकुानात चपला, 
टोपी, मोजे आखण काठी या वस्तुही समळत. 
ततथे चोरी ही एक मोठी िमस्या होती. एकदा 
मेरीला जाणवले की ततच्या चाळीि बकऱ्या 
आखण मेंढ्या गायब िाल्या होत्या.  

इथे नांगरापािून 
िुईपयांत िगळं 
काही समळतं.  

बालासलावामिील जीवन िोकादायक 
होते. मेरीची िोबीण जवळच राहात अिे. 
एकदा रात्री, िोबीण आखण ततच्या 
कुटंुबबयांची हत्या करण्यात आली. मेरी 
नेहमी भयभीत होत अिे., म्हणून 
थॉमिने ततला एक बंदकू टदली.  

पण याचा वापर  
 किा करायचा, हे 
मला माहीत नाही.  



दकुानात िपू काम अिे. अथाघत, 
मेरीला भान अिे की आपले मुख्य काम, 
आजाऱ्यांना मदत करणे, हे आहे.  

ततने रणांगणांवर जाऊन जिमी आखण 
मतृ्युच्या दारात अिलेल्या िैतनकांना 
शोिनू काढले, आजुबाजुला बंदकुीच्या 
गोळ्यांचा वर्ाघव होत अिताना.  

आडवं व्हा, मदर 
सिकोल, आडवं 

व्हा!  

िैतनक कुठल्याही िैन्याचा का अिेना, 
मेरीने त्याला शसय तेवढी मदत केली. या 
कामािाठी मेरीला कुणी पैिे टदले नव्हते.  

रोज िकाळी मेरीच्या िोपडीत 
िैतनकांची गदी होत अिे. ते ततच्याकड े
और्ि घेण्याि येत अित.  



मेरी जिमी िैतनकांना त्यांच्या 
िोपडीत भेटायला जात अिे. ती 
त्यांच्यािाठी िाण्या-वपण्याच ेक्जन्नि नेत 
अि.े ततला याच ेपैिे नेहमीच समळत 
नित. मेरी एवढे काम करत अिे की 
ततला बऱ्याचदा जेवणािाठी आखण 
िोपण्यािाठीही वेळ उरत निे.  

मटणाचं िूप आखण 
केक आणलंय.  

िन्यवाद!  

वररष्ठ पदावरील अधिकाऱ्यांपािून 
िाध्या िैतनकांपयांत िगळ्यांना मदर 
सिकोलववर्यी क्जव्हाळा वाटू लागला.   

तुम्ही निता तर आमचं 
काय िालं अितं, मदर 

सिकोल? 



1856 िाली यद्ध िमाप्त िाले. मेरीला 
आनंद िाला, पण धचतंाही वाटू लागली. 
ततने आखण थॉमिने आपल्या दकुानािाठी 
िपू वस्तू िरेदी करून ठेवल्या होत्या. 
आता त्यांचा काही उपयोग नव्हता. त्या 
वस्तू त्यांना िपू कमी ककंमतीत ववकाव्या 
लागल्या. काही वस्तू तर कुणीच ववकत 
घेतल्या नाहीत.  

मेरी बब्रटनला तनघाली. परतल्यावर 
ततथे राहायला ततला घर नव््ते, जवळ 
पैिा नव्हता.  

या िगळ्या वस्तंुचं 
काय करायचं?  



 मी मािं आयुष्य रोमांचक 
पद्धतीने घालवलं, 

एकदाचं....  

लंडनमध्ये मेरीने राहायला एक जागा 
शोिली आखण ततथे आपल्या आयुष्यावर 
एक पुस्तक सलहायला िुरुवात केली. त्याच ं
नाव होतं समिेिे सिकोलच्या आयुष्यातील 
ववलिण िाहिे. 1857 िाली पुस्तक 
प्रकासशत िाले. हे पुस्तक थोड्याच काळात 
िवाघधिक िपाच ेपुस्तक बनले.   

आजवर मेरीने करसमयात ज्या 
िैतनकांना मदत केली होती, त्यांतील 
काहींना कळले की मेरीकड ेपैशाचा अभाव 
होता. मेरीच्या उपकाराची परतफेड म्हणून 
त्यांना ततला मदत करावीशी वाटली.  



जुलै 1857 मध्ये, मेरीिाठी तनिी 
जमवायला लंडनच्या एका िंगीत 
िभागहृात एक िोहळा आयोजीत 
करण्यात आला.  

या िोहळ्यात चार िादरीकरणे िाली. 
कायघरमाची िगळी ततककटे ववकली गेली. 
मेरी ततथे पोहोचली तेव्हा जमावाने ततचा 
जयजयकार केला.   

पण ज्या कंपनीने िोहळ्याच े
आयोजन केले ती टदवाळिोरीत गेली 
आखण शवेटी मेरीला फार कमी पैिे 
समळाले.  

अरे व्वा!  

कायघरमात 100 
लोकतरी आहेत.  



करसमयन युद्धकाळात मेरीची तब्येत ढािळू 
लागली होती, पण तरीही ततने काम करणे चालूच 
ठेवले. ततची समत्रमंडळी अजूनही ततच्यािाठी 
तनिी गोळा करण्यावर ठाम होते.  

श्रीमती सिकोल याचं्यािाठी मदततनिी.  

राणीचा पाठींबा 
आहे आपल्याला.  

शवेटी मेरीकड ेदोन घरे – एक 
लंडनमध्ये आखण दिुरे जमैकामध्ये - 
बाळगण्याइतपत पैिा जमला. ततने आपले 
उवघररत आयुष्य याच दोन टठकाणी 
घालवले. ततला भेटायला अनेक पाहुणे 
मंडळी येत अित. ततने जीव वाचवलेले 
अनेक िैतनकही या पाहुण्यांमध्ये अित.  

मदर सिकोल, आमची 
आठवण आहे का?  

 हो, अथाघतच!  



पुढील घटना 

जमकैा हे कॅरेबबयन िमहूातील एक बेट 
आहे. 1494 पयांत, यरुोपातील लोकांना त्याची 
काही माटहती नव्हती. मग खिस्तोफर कोलबंिने 
त्याचा शोि लावला. त्यानतंर, स्पेनने जमकैावर 
ित्ता गाजवली. 1655 मध्ये, जमकैा बब्रटनने 
क्जंकून घेतले. जमकैा हे व्यापारी, गलुामांचे 
व्यापारी आखण िागरी चाच्यांिाठी एक महत्त्वाचे 
कें द्र बनले. 1833 िाली, ततथे गलुामधगरी प्रथा 
बदं करण्यात आली, पण बब्रटनने 1962 पयांत, 
जमकैावर राज्य केले.  

गलुाम व्हायचे म्हणजे, त्याचा कुणीतरी 
मालक अिणार. गलुामाला स्वत:चे कुठलेच 
हसक नव्हत.े त्याला कोणतहेी िामान िरेदी 
करायची परवानगी नव्हती. त्याला आपले िपंणूघ 
आयषु्य मालकाच्या िेवेिाठी वाहून घ्यावे 
लागत अिे.   

ककत्येक वर् ेबब्रटीश व्यापाऱ्यांनी गलुाम 
ववकून भरपरू पिैा कमावला. त्यांनी पक्िम 
आकफ्रकेतील लोकांना बळजबरीने पकडून 
कॅरेबबयन बेटांवर नेऊन ववकले.  

फ्लोरेन्ि नाइटटगंेल आखण 
मेरी सिकोल या दोघींनी करसमयन 
यदु्धात महत्त्वाची कामधगरी 
बजावली आखण अनेक ितैनकांचा 
जीव वाचवला.  

प्रसिद्ध फ्लोरेन्ि नाइटटगेंल 

गुलामांचा व्यापार 

जमैका 

यदु्ध िमाप्तीनतंर, बब्रटनमध्ये 
फ्लोरेन्ि मेरीच्या तलुनेत जास्त 
प्रसिद्ध िाली. कदाधचत फ्लोरेन्ि 
गौरवणीय होती, एका श्रीमतं इंग्रज 
कुटंुबातनू आली होती म्हणनू अिे 
िाल ेअिावे. यामळेुच, मेरी सिकोलचे 
नाव िूप कमी लोकांना पररधचत 
अित.े  



मेरी सिकोलच्या आयुष्यातील काही महत्त्वपूणघ तारिा 

1805   मेरी जेन गँ्रटचा जन्म जमैकाची राजिानी ककंग्सस्टनमध्ये िाला.  

ततची आई एक मुक्त कृष्णवणीय स्त्री होती आखण ततच ेवडील स्कॉटीश िैन्यात अधिकारी होते.  

1836   मेरीने एडववन होरेसशयो सिकोलशी लग्सन केले. काही काळाने एडववनचा मतृ्यू िाला.   

1850   जमैकात कॉलराचा प्रकोप िाला. मेरीने रुग्सणांच्या उपचाराववर्यी बरेच ज्ञान समळवले.  

1853   मेरी पनामावरून जमैकात परतली. ततथे पीतज्वराची िाथ पिरली होती.  

1854   बब्रटन आखण फ्रान्िने रसशयाववरुद्ध युद्ध पुकारले. याला “करसमयन युद्ध” म्हणून ओळितात.  

1854   फ्लोरेन्ि नाइटटगेंल यांनी निघचा एक गट करसमयाला नेला.  

मेरीला स्वयंिेवक म्हणून काम करण्याि परवानगी नाकरण्यात आली.  

1855   मेरी करसमयाला तनघाली. ततथे ततने बालासलावा येथील हॉस्पीटलमध्ये मदत केली. ततने 
ततथे एक दकुान आखण िाणावळही चालवली.  

1856   करसमया युद्ध िमाप्त िाले. मेरी इंग्सलंडला परतली.  

1857   मेरीिाठी तनिी जमवण्याकरीता लंडनमध्ये एक भव्य लष्करी िोहळा आयोजीत केला गेला.  

1857   मेरीच ेपुस्तक समिेिे सिकोलच्या आयुष्यातील ववलिण िाहिे प्रकासशत िाले. पुस्तक िूप 
लोकवप्रय िाले.  

1881   मेरी सिकोलच ेतनिन िाले. ततच ेदफन लंडनमध्ये करण्यात आले.  


